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Inhoud

Game intensity is rising
When the stakes are high, everything has to be perfect. Every pass, every tackle, every shot. Even the turf you 
play on. TenCate Grass is the leader in synthetic turf fi bers. Our years of experience, innovation, research and 
installation knowledge has the way in sports components like fi bers and backing.

The new XQ™ and XP™ fi ber technology is the latest advancement of TenCate in fi ber development. This advanced 
technology is at the core of enhanced fi eld durability, player performance, safety and extended life span of the 
fi elds, even under the most grueling playing conditions.

www.tencategrass.com
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                                     Demi Aal (De-sign for you)

Bezoekadres:

Koersendijk 25

7443 PP Nijverdal

Een rustige (voetbal)periode tussen het 

einde van het seizoen en het begin van 

de vakantie. Een mooi moment om even 

onderuit te zakken met de laatste GOAL 

van het seizoen 2017-2018. En nog eens 

nagenieten van mooie evenementen 

zoals de sponsorloop en het ouder-

kind-toernooi. In dit nummer nemen we 

afscheid van Pieter van Vree als vormge-

ver en maken we kennis met Demi Aal. 

Inmiddels zijn de oefenwedstrijen voor 

het nieuwe seizoen alweer begonnen 

en heeft de redactie de planing voor het 

septembernummer klaar. Maar eerst 

vakantie. Geniet ervan!!

Vrouwen 1 degradeert ondanks veel inzet



Bedrijfsscan

95% van de organisaties laat onbewust geld 
liggen door onvoldoende controle op diverse 
loonkostencomponenten. Met de loonkostenscan 
richten wij ons op het behalen van besparingen 
op diverse gebieden van de loonkosten.

www.wijnen-bedrijfsscan.nl

Wijnen Bedrijfsscan
E-mail   info@wijnen-bedrijfsscan.nl
Contactpersoon Patrick Wijnen
Telefoon  06 43 95 46 82
Adres   Wilhelminastraat 49
   7442 GD Nijverdal

loonkostenscan

Laat De Zweef 
meedelen in de 
opbrengst van een 
loonkostenscan 
van uw bedrijf
(no cure no pay)

Win-Win 

Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met:

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
In de winterstop liep ik met onze 
hond op ‘t Stut en kwam daar Bert 
Maathuis tegen. Bert is secretaris 
van Stevo en al jarenlang woonach-
tig in Nijverdal. Dat is nou clublief-
de. Om een gesprek aan te knopen 
sprak ik hem aan met: “Hey, rode 
lantaarndrager.” Bert had er een 
hard hoofd in dat Stevo behouden 
zou blijven voor de eerste klasse. 
Op 8 april won Stevo met 2-0 van 
De Zweef en stond het 10 punten 
boven ons. Weliswaar met een 
aantal wedstrijden meer gespeeld, 
maar die moet je eerst maar eens 
winnen. En dat deed ons vlaggen-
schip. Bijna alle inhaalwedstrijden 
werden gewonnen en ook uit werden 
de nodige overwinningen behaald. 
Met een prachtige 5e plaats sloten 
wij de competitie af. Dat, na het 
vertrek van 5 basisspelers vorig 
seizoen. Wie had dat verwacht? Eén 
speler misschien, die 40 kratten 
bier won. Stevo kwam in de laatste 
wedstrijd één doelpunt tekort om de 
derde periodetitel binnen te slepen. 
Uiteindelijk kom ik Bert komend 
seizoen weer twee keer tegen in 

de bestuurskamer. Mooi. Kan het 
nog gekker? Ja. Ons twidde had in 
de winterstop 3 punten. Weliswaar 
ook de nodige wedstrijden achter 
door de vele afgelastingen, maar 
klassenbehoud was ver weg. Ergens 
op een dinsdagavond in maart zag 
ik Niels Kolkman, trainer twidde, 
Demis Galgenbeld, trainer dadde, 
en Marcel Hofstede, leider vierde 
(veerde kennen we niet als geuzen-
naam), met elkaar om tafel zitten. 
Het gesprek ging over de aanvulling 
van spelers voor het twidde, die door 
blessures en spelers afstaan aan 
het eerste elftal, danig ingekrompen 
was. De bereidheid om elkaar te 
helpen was groot. Die avond is heel 
bepalend geweest voor het verdere 
verloop van het seizoen. Vaak wordt 
het doel (net) niet bereikt, of worden 
de andere teams de dupe van een 
genomen besluit. Dit jaar niet. 
Het twidde speelde zich de laatste 
competitiewedstrijd veilig, terwijl 
het dadde en vierde, evenals het 
zesde, een week daarvoor kampioen 
werden. Hulde aan de drie hiervoor 
genoemde mannen en hun spelers. 

Het lijkt heel normaal, maar dat is 
het niet. Tubantia 2, vertrekt aan het 
eind van de competitie met 9 spelers 
naar een uitwedstrijd, terwijl ze al 
twee keer eerder niet waren komen 
opdagen. En waarschijnlijk speelt 
Quick ‘20, een vereniging met 1.800 
leden, de grootste van Oost-Neder-
land, volgend seizoen zonder een 
tweede elftal. Een probleem waar 
meerdere verenigingen tegenaan 
lopen (Rigtersbleek bijvoorbeeld). 
“Men” wil kennelijk niet meer op 
de zondagmorgen op niveau voet-
ballen en investeren in zichzelf om 
het eerste elftal te halen. Gelukkig 
is dat bij ons (nog?) niet het geval. 
De discussie om te switchen van de 
zondag naar de zaterdag is nooit 
gevoerd. Of dat ooit aan de orde 
komt gaan we zien. Vooralsnog gaan 
we eerst genieten van de komende 
vakantie. En kunnen we rustig te-
rugkijken op een krankzinnig, maar 
prachtig seizoen. Ik wens u een heel 
fijne vakantie, geniet ervan, en zie u 
en Bert Maathuis graag terug in het 
seizoen 2018/2019.

Het begin van de victorie tegen Rohda. Klassebehoud was er al, maar dit was de kers op de taart. Het glimmende 
gezicht verraadt wie al die kratten bier heeft gewonnen.
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MARTIJN EVERS AL 17 JAAR ACTIEF

“Als ik zie dat het eerste zich 
handhaaft in de eerste klasse twee 
wedstrijden voor het einde van de 
competitie; dat het twidde in de 
reserve-hoofdklasse blijft; dat vrou-
wen 1 misschien ook in de eerste 
klasse blijft; dat het derde, vierde en 
zesde kampioen worden; dat A1 pro-
gressie heeft gemaakt, B1 stappen 
heeft gezet en diverse andere jeugd 
teams heel goed hebben gepres-
teerd dit seizoen; dan denk ik: ja, 
daar doe je het voor. Gewoon voor de 

club. Voor De Zweef.” 

Je hoort aan z’n stem dat het hem 
wat doet als hij dit zegt. Het komt 
uit z’n hart. “Of ik emotioneel ben? 
Ja, soms wel. Toen ik afscheid nam 
als penningmeester bijvoorbeeld. Op 
dat moment flitsten die negen jaren 
aan mij voorbij en wat er allemaal 
is gebeurd. De Zweef is een deel 
van mijn leven; een belangrijk deel. 
Maar ook kan ik een traantje laten 
bij een mooie sportprestatie. Als 
Tom Dumoulin de Giro wint. Als 
Daphne Schippers de 200 meter 
wint. Als de vrouwen Europees 
kampioen worden. Maar ook bij live 
concerten van mijn favoriete bands 
voel en beleef ik emotie.”

Als schrijver dezes zijn kleinzoon 
vraagt of die Martijn Evers kent, zegt 
hij: “Die kale man met die bril? Dat 
is toch de baas van De Zweef?” Zo 
erg is het niet, maar het werk dat 
Martijn binnen de club doet, brengt 
hem bij velen in beeld. Vooral bij de 
jeugd. Niet gek, want Martijn is al 
jaren lid van de technische commis-
sie-jeugd. Daar komen we straks 
nog op terug.
 
Even voorstellen
Eerst even voorstellen aan mensen 
die hem niet kennen: Martijn Evers 
is 45 jaar, samenwonend met Cindy 
Wennemers (belangrijk, komt later 
ook terug) en vader van Jord (14), 
Nory 12) en Siem (7). Gaat vanaf dat 
het mag voetballen bij De Zweef. 
Logisch voor een zoon van een man 
die ook z’n hele leven bij deze club 
speelde.
 
Hij houdt het vol tot A1. “Ik werkte 
toen al bij Albert Heijn, werd na een 
wedstrijd tegen Bon Boys A1 voor 
6 wedstrijden geschorst, kwam 
tussen wal en schip, ging naar A2 
en ben toen gestopt wegens gebrek 
aan motivatie. Ben toen gaan 
tennissen tot ik tijdens het vakken 

vullen werd aangesproken door Leo 
Geurtse die vroeg of ik weer wilde 
komen voetballen. Hij had mensen 
nodig om het zesde elftal in de 
benen te kunnen houden. Zo kwam 
ik terug en speelde zelfs nog even in 
de B-selectie.”
 
Heel lang duurt die tweede carrière 
niet. Martijn gaat studeren/werken 
in Enschede en verhuist naar deze 
stad. Als Cindy werk kan krijgen in 
Nijverdal loopt het jonge stel tegen 
het huis aan waar ze nu nog steeds 
wonen op een mooie stek aan de 
Ericaweg in Nijverdal. “Op een brui-
loft van één van de Wennemersen 
werd gevraagd of ik weer wilde gaan 
voetballen. Dat wilde ik niet, maar 
zei wel dat ik wel wat voor De Zweef 
wilde doen. Het was maar even of 
Sinus Wennemers (bestuurslid) 
belde dat ze een penningmeester 
zochten. Zo kwam ik in het bestuur.”

Toen Martijn Evers in 2010 afscheid nam als pen-
ningmeester van De Zweef, kondigde hij al aan 
“iets” te blijven doen voor de vereniging. Dat “iets” 
is best wel veel geworden en doet hij nog steeds. 
Sterker nog: hij is nog niet van plan om ermee 
op te houden. “Wat ik overhoud aan al dat vrij-
willigerswerk? Voldoening, een goed gevoel; het 
Zweefgevoel.”

Kippenvel
Dat waren zeer enerverende jaren, 
waarin heel veel gebeurde en 
gebeuren moest, want financieel 
stond de club er heel slecht voor. 
Maar ook op andere terreinen zijn er 
toen veel dingen in gang gezet. Het 
mooiste was het 90-jarig bestaan 
in het jaar dat ik stopte. Alle puz-
zelstukjes kwamen op hun plek. 
Veel problemen opgelost. Tijd voor 
feest. Hoogtepunt was de wedstrijd 
tegen de toenmalige landskampioen 
FC Twente dat op volle sterkte was 
gekomen. Kippenvel. Net als de 
kampioenswedstrijd in mei 2014 te-
gen PH en de rol van Niels Kolkman 
daarbij.”
 
Als Martijn praat, weegt hij zijn 
woorden. Hij vindt het ook niet echt 
leuk om geïnterviewd te worden. Er 
was veel zachte dwang nodig hem 
zover te krijgen. Gaande het gesprek 
breekt het ijs een beetje en wordt 
het een leuk gesprek. Bijvoorbeeld 
over zijn werk in de TC-jeugd.
 
“Toen Jord 8 was, begon ik als leider 
van dat F-team. Aan het einde van 
het seizoen had ik een gesprek met 
René Jannink en Niels Kolkman. Die 
hadden zo verschrikkelijk veel werk 
te doen, dat ik aanbood te helpen. Zo 
kwam ik in de TC-jeugd, maar uit-
sluitend voor de niet-selectieteams. 
We noemen dat breedtesportteams, 
waar de nadruk het sterkst ligt op 
lekker voetballen met plezier.”
 
Teamindeling is een lang proces
“Dat werk doe ik nog steeds en met 
heel veel plezier en passie. Dat is dit 
seizoen weer geëindigd in een prima 
indeling van de jeugdteams voor het 
nieuwe seizoen. Nee, dat doe ik niet 
alleen, maar met hulp van mannen 
als René Jannink, Peter Nieland, 
Jurgen Meijer, Niek van Rhee, Roy 
Luttenberg, Stefan en Mark Schol-
ten. Het proces van nieuwe teamin-
delingen duurt heel lang. Eigenlijk 

begint de indeling van de teams in 
het seizoen 2019-2020 nu al.”
 
“We houden van elke speler bij wat 
zijn/haar prestaties zijn. We hebben 
gesprekken met leiders en trainers; 
kijken zelf naar wedstrijden. Dat we 
het niet slecht doen, blijkt uit het 
feit dat we maar weinig klachten 
krijgen van ouders als de indeling 
bekend gemaakt wordt. Alle opmer-
kingen en klachten komen in één 
App-groep en worden in onderling 
overleg opgelost.”
 

“Als TC-jeugd
hebben wij het
beste voor
met elk kind”
 
“Of we het erg vinden als er kri-
tiek of klachten zijn? Nee hoor; 
dat hoort erbij, maar opmerkingen 
of klachten zonder argumenten, 
daar houd ik niet zo van. Vooral ook 
omdat wij bij elk kind argumenten 
hebben waarom ze in een bepaald 
team zijn ingedeeld. Waar het gaat 
om de niet-selectieteams, kan veel 
geregeld worden; we komen er met 
de ouders bijna altijd uit.”
 
“Wat ouders zich moeten realiseren 
in dit verband?
• Dat niet elk kind in een (eerste) 
selectieteam kan voetballen;
• dat teams soms “vol” zijn;
• dat wij niet over één nacht ijs 
gaan;
• dat wij als TC-jeugd het beste voor 
hebben met elk kind. Dat moet zich 
prettig voelen bij De Zweef. Dat is 
het vertrekpunt, maar lukt helaas, 
niet altijd.”
 
“Wij zijn een voetbalclub en we 
moeten spelers beter maken. Daar 
train je voor en speel je wedstrijden. 
Of dat ten koste van alles gaat? Wij 
zijn ambitieus. We willen met zelf-

opgeleide jongens en meisjes met 
het eerste elftal in de eerste klasse 
voetballen. Dat betekent dat je heel 
vroeg moet selecteren en kinderen 
de houding moet leren die daarbij 
hoort. Spelen in een selectieteam 
is een voorrecht, dat hand-in-hand 
moet gaan met plezier.”
 
“Ja, dat geldt ook voor meisjes. Het 
vrouwenvoetbal is een belangrijk 
onderdeel in ons verenigingsleven 
geworden. Heeft een belangrijke 
positieve bijdrage geleverd aan wat we 
nu zijn. Dat is begonnen toen we in het 
toenmalige bestuur besloten vrou-
wen 1 gelijk te stellen aan ons derde 
elftal wat betreft het hebben van een 
trainer, een kleine team-vergoeding 
en dergelijke.” Martijn vindt dat het 
vrouwenteam nu op een zeer accepta-
bel niveau speelt en hoopt dat ze in de 
eerste klasse kunnen blijven.

“Ik heb geen enkele spijt van mijn overstap naar de Zweef, maar...”

Martijn bij zijn afscheid in 2010.
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Diensten 

IBZ verricht de volgende diensten: 

 Ontwerpen, berekenen en tekenen van 
constructies  

 Engineering prefab hout- en 
betonconstructies   

 Staal productietekeningen  
 Berekenen en tekenen van constructies in 

koudgevormd staal  
 Adviseren en begeleiden leveranciers t.b.v. 

KOMO-productcertificaten  
 Schade inspecties en rapportages  
 Bouwbegeleiding en toezicht   
 Second-opinion onderzoeken 
 Bouwbesluit berekeningen 
 Advisering brandveiligheid 
 

 Sectoren 

IBZ is werkzaam in de onderstaande sectoren: 

 Agrarische bouw  
 Utiliteitsbouw  
 Woningbouw  
 Industriële bouw  
 Parkeergarages 
 Kunstwerken  
 Renovatie / restauratie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalanderstraat 29 
Postbus 230 
7460 AE Rijssen 
 
Tel:   0548-631919 
Email:  info@ibz-bv.nl 
Website: www.ibz-bv.nl 
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IBZ  
 
 
 

 

Raadgevend 
Ingenieursburo 
 
 
 

         Raadgevende 
                               Ingenieurs 

Smidsweg 51

7441 EK  NIJVERDAL

0537 - 891 131

nijverdal@zichtadviseurs.nl

WWW.ZICHTADVISEURS.NL
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De Renegade GTX® Mid is al jarenlang een van de populairste modellen uit de  All Terrain collectie van Lowa.
Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een 
frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

Renegade GTX® Mid Ws  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® Mid WMid WMid WsMid WsMid Ws Mid Ws I ATI ATI ATI ATI AT I  ATCCCCCCRenegade GTX® Mid  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® MidMidMidMidMid Mid I ATI ATI ATI ATI AT  I  ATCCCCCC

www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl

Sponsorcommissie
Behalve in de jeugd is Martijn ook 
actief in de Sponsorcommissie. “Dat 
begon als uitloop van het penning-
meesterschap. Ik vind het van groot 
belang dat we veel en goede spon-
soren hebben. Omdat alle vereni-
gingen in Nijverdal in dezelfde vijver 
vissen en ik door mijn werk verder 
kan kijken dan onze woonplaats, 
houd ik me bezig met sponsors van 
buiten Nijverdal. Dat is best aardig 
gelukt.”
 
Omdat Martijn samen met Hugo 
Kok de grondlegger is van ons kle-
dingfonds, wordt hij ook betrokken 
bij besprekingen over het hoofd-
sponsorschap van Uitzendbureau 
Oost-Nederland en TransMission. 
En later uitbreiding van de groep 
(hoofd)sponsoren met Intersport Ra-
mon Zomer en Reflex Promotions. 
Daar is hij trots op.
 
Veel ervaring opgedaan
Indertijd bij het aanvaarden van de 
functie als penningmeester, gaf 
Martijn aan dat dat goed zou zijn 
voor zijn cv. “Of dat heeft geholpen? 
Uiteindelijk niet echt. Wel indi-
rect. Die negen jaar in het bestuur 
hebben mij volwassener gemaakt. 
Ik heb veel geleerd over besturen 
van een grote club. Managemen-
tervaring waar ik wat aan heb.” Het 
vervullen van een maatschappelijke 
functie wordt door zijn werkgever 
gewaardeerd. In combinatie met 
flexibele werktijden, kan hij ook af 
en toe overdag een klus voor De 
Zweef opknappen.
 
“Jawel”, is zonder aarzelen zijn 
antwoord op de vraag of hij al dat 
werk voor De Zweef wel kan behap-
pen. “Cindy vindt het niet altijd even 
geweldig, maar je weet, ze is van 
Wennemers hè. Doet zelf ook genoeg 
voor de club, zoals de kledingcommis-
sie en draaien van bardiensten. Nee, 
uiteindelijk is er wel begrip. Ze ziet dat 
het nodig is.”

Eerdere uitspraken
In een vraaggesprek bij zijn afscheid 
in 2010 als penningmeester deed 
Martijn een aantal uitspraken over 
de toekomst. We confronteren hem 
met een paar daarvan.
 
1. We moeten een vaste plek hebben 
in de tweede klasse met af en toe 
een uitschieter in de vorm van een 
periode.
“Ja, daar zat ik mis. We zijn inmid-
dels een stabiele eerste klasser. Als 
je ziet dat we als vijfde zijn geëin-
digd, dan horen we met grootmach-
ten als Quick ’20 en HSC ’21 bij de 
drie beste (zondag)amateurploegen 
van Twente dit seizoen. Een hele 
beste prestatie met zo’n jonge 
ploeg.”
2. Er moet meer structureel ver-
diend worden in de kantine en er 
moeten meer sponsorbijdragen 
komen.
“Dat is gelukt. Door nieuwe acti-
viteiten (Super Sunday, mini-play-
backshow, Oktoberfest, ouder-kind-
toernooi en carnaval hebben we 
structureel beduidend meer inkom-
sten gekregen. Maar denk ook aan 
de doorontwikkeling van het assor-
timent.
Dat geldt ook voor sponsorinkom-
sten. De nieuwe sponsorcommissie 
heeft daaraan een flinke boost kun-
nen geven. We hebben het best goed 
voor elkaar als club. En kijk eens 
naar zo’n bijeenkomst als vorige 
week vrijdag (het sponsordiner voor 
100 jaar De Zweef). Dat doet zoveel 
goed. Tot in de puntjes geregeld. 
Steengoede optredens.”
3. We moeten met al onze eerste 
jeugdelftallen hoofdklasse spelen.
“Daar zijn we op de goede weg, 
maar er moeten nog stappen gezet 
worden. Dat kan bijvoorbeeld door 
extra trainen (vanaf JO15) of jonge 
jongens laten meetrainen in een 
hogere groep. Je moet meer doen 
dan je tegenstanders. Dan win je. O 
ja, die oudere jongens hebben tijd 
zat om extra te trainen. Anderhalf 
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

uur minder tablet, telefoon of Play-
Station; daar is niks mis mee. Het is 
wel van groot belang dat de accom-
modatie het toelaat. Kunstgras is 
onontbeerlijk.”
 
Een uitspraak die hij wat meer uit-
werkt: Zaterdagvoetbal komt eraan 
“Dat is nog steeds zo. Het blijft een 
trend. Misschien bij ons in het nieu-
we seizoen een derde zaterdagteam. 
Ook hier geldt: de accommodatie 
moet het aankunnen. Ook daarvoor 
is kunstgras nodig. Wat ik voorzie of 
dat gaat gebeuren? Ik zelf vind het 
heerlijk om zondagmiddag naar het 
eerste te gaan kijken. Dat mag van 
mij zo blijven.”
 
“Maar daaronder is het anders. De 
KNVB moet met plannen komen en 
niet achterover leunen en initia-
tieven bij de clubs laten. Waarom 
kan het tweede niet op vrijdag- of 
zaterdagavond voetballen? Er zijn 
grote ontwikkelingen gaande. PH is 
een zaterdagvereniging geworden. 
Quick ’20 (tocht het prototype van 
een zondagclub) bekijkt of men ook 
op zaterdag met een tweede presta-
tieteam gaat spelen”.

 
“Na juni 2020
begint
De Zweef 2.0”
 
100 jaar De Zweef is een mijlpaal 
voor de club. Niet alleen om terug 
te kijken en feest te vieren. 100 jaar 
is ook een mijlpaal voor nieuwe ont-
wikkelingen. Voor De Zweef 2.0 een 
grote uitdaging van (een nieuw) be-
stuur en kader. Ik noemde het zater-
dagvoetbal. Ik denk ook aan kansen 
om op Gagelman elkaar anders te 
benaderen en anders met elkaar om 
te gaan. De potentie beter benutten. 
Daarbij mag iedereen zelf invullen 
wat dat zou kunnen betekenen.”
 

Voor deze ontwikkelingen is nieuw 
bloed nodig. “Anders roest je vast. 
Ook bestuurders en technisch kader 
hebben een uiterste houdbaarheids-
datum.” Daarom vindt hij het ook 
mooi dat mensen van buiten zich 
actief inzetten voor de club (in 2010 
noemde hij dat ook als noodzaak 

voor het voortbestaan van de club). 
“We hebben als tc-jeugd gejuicht 
toen vorige week mensen zichzelf 
aanboden om leider of trainer te 
worden van het team van hun kind. 
Nieuw bloed geeft een boost. Op 
zo’n moment krijg je zelf ook een 
kick. Daar doe je het voor.”
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Waar zit je op school?
Ik zit in groep 8 van de openbare 
basisschool ’t Heem. Vroeger was dat 
Het Lochtersnest. Volgend jaar ga ik 
naar Pius in Rijssen. Dat lijkt me een 
hele leuke school.
 
Met wie woon je?
Met papa, mama en mijn broer 
Lorenzo. We hebben ook huisdieren: 
krielkippen (van papa en Lorenzo), 
vissen (van Lorenzo) en een hond 
(van iedereen). Onze kippen hebben 
het wereldrecord kleine eieren. We 
hadden een heel klein ei en mijn 
moeder heeft het opgezocht op 
internet. Ons ei was kleiner dan het 
kleinste (moeder: Het kon door m’n 
trouwring). Wat er met het eitje is 
gebeurd? Kapot gevallen, geloof ik.
 
Wie zijn je beste vrienden?
Floor en Lisa.
 
Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik zat eerst bij SVVN maar daar werd 
ik niet serieus genomen. Toen zijn 
we gaan kijken bij De Zweef en daar 
deed ik een proeftraining. Dat was 
heel leuk.
 
Wat vind je leuk aan voetbal?
Ik kan best aardig goed voetballen. 
Ik sta midmid. Dat is een mooie plek, 
want dan speel je voorin en achterin. 
Bij SVVN was ik topscorer. Dat von-
den de jongens in het team niet leuk.
 
Wat vind je leuk aan De Zweef?
Het voetbal is heel leuk en ook de 
activiteiten als er geen voetbal is.
 
Heb je een voetbaldroom?
Ik wil graag profvoetballer worden, 
maar ik denk dat dat niet gaat lukken. 
Vrouwen 1 bij De Zweef wil ik wel halen.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Ik weet het niet precies. Ik lach heel 
veel. Broer Lorenzo: Ze lacht de hele 
dag. Moeder: Ja, dat is zo.
 
Wat vind je echt niet leuk?
Pesten. Ik ben heel erg anti-pesten. 
Haar ogen schieten vuur: Als ik het 
zie, zeg ik er wat van.
 
Waar ben je heel erg goed in?
Voetballen en Fifa 18.
 
Waar zou je graag naartoe gaan op 
vakantie?
Indonesië. Mijn over-grootouders 
komen uit Ambon. Mijn opa en oma 
gaan daar bijna elk jaar naartoe. 
Dan gaan ze naar het eiland Ceram, 
want daar woont familie. Mijn opa is 
Nederlands, maar weet er haast nog 
meer van dan mijn oma.
 
Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn familie.
 
Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik heel sportief ben. Meestal 
speel ik buiten. Voetballen op het 
teerveldje.
 
Ben je verliefd?
Nee, nog niet. Dat komt later wel.
 
Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Dan ga ik naar Indonesië, ga ik naar 
wedstrijden van Ajax en de rest spaar 
ik.
 
Wie is de liefste van de hele we-
reld?
Mama.
 

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ik lees best vaak. Het laatste boek 
dat ik las was de Grijze Jager. Net 
als die jongen die in de vorige GOAL 
stond.
 
Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Dan wonen we op een boerderij met 
heel veel dieren. Met Floor; dat heb 
ik al met haar besproken. Ook ben ik 
dan profvoetballer bij Ajax en speel ik 
in het Nederlands elftal.

18 VRAGEN AAN...   SAMIRA POFFERS   (12 JAAR MO13-1)
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We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

www.novicon.nlSacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal
T: 0541-573030

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  

	  

ALTIJD WAARDEVOL ADVIES,
EEN DESKUNDIG TEAM EN ALLE 
TOPMERKEN ONDER EEN DAK

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

Tel: 0548 612 990
info@fietsshopdevalk.com
Rijssensestraat 237
7441 AE Nijverdal

DEALER VAN: KOGA, RIH, GAZELLE, SPARTA, FOCUS, PUKY ETC.

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!

m2 

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com

“Hoe ik bij De Zweef betrokken 
ben geraakt? Dat was eigenlijk een 
omweg. De vriendin van mijn vader, 
Gemma, heeft een pedicurepraktijk 
en een Zwever die klant van haar 
is vertelde dat de club op zoek was 
naar een nieuwe vormgever. Gemma 
noemde mijn naam en voilà, daar ben 
ik.”
 
Demi kent wel mensen bij onze club, 
maar heeft er verder niet veel mee. 
Dat is natuurlijk geen belemmering 
om ons clubblad elk kwartaal in een 
mooi jasje te steken. “Nee, ook via 
mijn vriend heb ik geen relatie met 
de club. Die voetbalde wel; niet bij De 
Zweef, maar bij SVVN.”
 
Hoewel ze weinig met voetbal heeft, 
wil dat niet zeggen dat ze niet spor-
tief is. “Ik ga naar de sportschool en 
ik loop hard.” Dat laatste niet zomaar 
een beetje, want ze heeft al een 
Strongmanrun achter de kiezen, die 
ze op een behoorlijk niveau afrondde.

De kneepjes van het vormgever vak 
leert Demi aan het Deltion college 
in Zwolle waar ze als MBO-er de 
opleiding Grafisch Vormgever volgt. 
Ze zit in het derde jaar en hoopt 

volgend jaar rond deze tijd klaar te 
zijn. “Ik was vroeger al veel bezig met 
tekenen en andere creatieve dingen 
en deze opleiding past daar heel 
goed bij.”
 
In het derde jaar al lanceert ze een 
eigen website: www.de-signforyou.
nl . Onder meer via deze site heeft ze 

al een aantal betalende klanten. Hoe-
wel ze nog niet is afgestudeerd, weet 
ze nu al dat ze straks waarschijnlijk 
kan blijven werken bij haar huidige 
stageadres Autosociaal in Hengelo. 
Daar maakt ze apps en websites voor 
autobedrijven. “Ik wil na mijn MBO 
nog HBO Onderneming volgen in 
deeltijd en dat kan dan mooi.”
 Het vormgeven van de Goal is haar 
tot nu toe goed bevallen. “Het is wat 
anders dan digitaal ontwerp. Het is 
best mooi, als je wat je hebt bedacht, 
gedrukt in je handen hebt. De uitda-
ging is vooral het vormgeven van een 
verhaal met foto’s binnen bepaalde 
kaders.” Hopelijk blijft die uitdaging 
nog een poosje en kunnen we een 
paar jaar gebruikmaken van Demi’s 
talenten.

DEMI AAL NIEUWE VORMGEEFSTER 
GOAL!MAGAZINE
Demi  Aal (19) is de nieuwe vormgeefster van ons 
mooie blad GOAL!MAGAZINE. Dat betekent ook 
dat we afscheid nemen van Pieter van Vree, die als 
coach van Demi met dit nummer zijn laatste Goal 
heeft afgeleverd. Pieter blijft overigens beschikbaar 
als vormgever van het programmablad bij wedstrij-
den van het eerste en het bijhouden van het LED 
scherm aan het hoofdveld.
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de kinderen kregen teamkleding met 
namen van grote voetbalploegen; er 
kwam een onderlinge competitie. 
Op zaterdagen heeft Stefan hulp van 
vaders en jongens uit de jeugd. “Een 
aantal daarvan assisteert mij als 
maatschappelijke stage die ze vanuit 
school moeten lopen.” 

Hulp van vaders 
is belangrijk
Hulp van vaders is erg belangrijk; 
ook een beetje als tegenwicht en 
ondersteuning van de jonge jongens. 
Het is een mooie groep waarbij 
alles soepel verloopt. En dat is ook 
te zien. Wie op zaterdagmorgen 
ons sportpark bezoekt, ziet een 
vrolijk bont geheel van kinderen 
die veel plezier hebben. “Dan is het 
echt een visitekaartje en een reden 
om niet te gaan uitwijken naar bv. 
vrijdagavond waar weleens sprake 
van is geweest.”

 Sinds het afgelopen seizoen hebben 
de mini’s hun vleugels uitgeslagen. 
Samen met DES, SVVN, Hellendoorn 
(en volgend jaar ook Hulzense Boys) 
is een onderlinge competitie opgezet 
voor de oudste mini’s met als doel 
deze groep alvast te laten wennen 
aan het spelen van 6 tegen 6.
“Het was in zoverre een succes dat 
we volgend jaar weer zoiets gaan 
doen. We moeten dan wel kijken hoe 
we het gaan oppakken. De oudste 
mini’s zijn toe aan een volgende 
uitdaging, maar de stap naar de 
O.8-jeugd kan nog te groot zijn. En 
helaas is er geen KNVB-competitie 
meer voor de O.7-categorie. Of we 
al die kinderen dan in die onderlinge 
competitie laten spelen of dat we het 
anders gaan organiseren, moet nog 
aan de orde komen.”
 
Genieten van plezier
Hoewel na twaalf jaar misschien een 
beetje sleur ontstaat, is Stefan nog 

steeds enthousiast over “zijn” mini’s. 
Hij kan genieten van hun plezier. 
Hoewel dat er niet altijd is. “Soms 
denk ik dat kinderen moeten van hun 
vaders en er zelf nog niet zoveel zin 
in hebben. Beginnen met voetballen 
op 4-jarige leeftijd is voor sommigen 
gewoon te jong. Dan stoppen ze 
na een paar keer. Anderzijds, als 
je het als club  niet aanbiedt mis 
je mogelijk een hele groep jeugd. 
En gelukkig zie je dat de meeste 
“afhakers” na een paar maanden of 
het volgende seizoen terugkomen. 
Ook dat is leuk om te zien.”
 
Ondanks een teruglopend aantal 
kinderen in de gemeente, blijft 
voetbal trekken. Het aantal mini’s 
blijft namelijk onverminderd groot. 
Dat komt misschien omdat voetbal 
een makkelijke sport is om jong in te 
stappen, maar vooral ook omdat ons 
visitekaartje trekt. En dat is mede 
dankzij de inzet van Stefan.

Het is zo’n twaalf jaar geleden toen 
Stefan Scholten (33) als coördinator 
van de F-jes betrokken raakte bij het 
voetbal voor de allerkleinsten. Voor 
die tijd werd er al 4 tegen 4 gespeeld 
onder leiding van mannen als Paul 
Berkhout, Werner van der Lely en 
Lodewijk Harmeling. Stefan pakte de 
draad op en bouwde dit voetbal uit 
tot het visitekaartje van De Zweef: 
de F-League en sinds vorig jaar 
De Zweef Mini’s. Nu is het moment 
aangebroken dat hij het stokje gaat 
overdragen. Niet helemaal, want hij 
blijft op de achtergrond betrokken.
 
“Waarom ik er mee stop? Nou, ik 
merk dat het een beetje een sleur 

begint te worden. Niet in een mate 
dat ik er geen zin meer in heb, 
maar ik denk dat vers bloed goed 
is.” Terugkijkend glijden twaalf jaar 
mini-voetbal voorbij: “De groep werd 
op een gegeven moment zo groot, dat 
ik ben gaan kijken bij andere grote 
clubs; hoe ze daar met de jongste 
jeugd omgingen.”
 
Spelletjes
“Eerst speelden we alleen 
wedstrijdjes, maar al gauw kwamen 
er allemaal spelletjes bij. Die hele 
jonge meisjes en jongens vinden 
spelletjes doen vaak leuker dan 
wedstrijdjes. Zo kunnen ze zich 
uitleven en krijgen ongemerkt al het 

één en ander mee van het ‘echte’ 
voetbal.”
 
Stefans filosofie is de kinderen op 
een zo ongedwongen mogelijke 
manier kennis te laten maken met 
voetbal, zodat ze spelenderwijs 
leren hoe het gaat als je een echte 
wedstrijd gaat spelen. “Spelplezier 
is het allerbelangrijkste. Natuurlijk 
geldt dat voor iedereen die voetbalt, 
maar bij deze kleintjes is dat 
essentieel.”
 
Begonnen met oude hesjes en een 
paar pionnen is het voetbal voor 
de mini’s uitgegroeid tot een echt 
“bedrijf”: er kwamen mooie goaltjes; 

STEFAN SCHOLTEN NEEMT NA TWAALF JAAR 
AFSCHEID VAN “ZIJN“ MINI’S



Een schitterend idee en een prachtige avond. 
Dat was het sponsordiner dat bij De Zweef 
werd gehouden. Ruim 200 sponsoren en 
meegebrachte gasten hebben met volle 
teugen genoten van het eten, de ambiance, 
prachtige acts. Kortom, vermaak van de 
bovenste plank. En dat alles voor een goed 
doel: het 100-jarig bestaan van De Zweef, 
dat in 2020 groots gevierd gaat worden. De 
opbrengst van het diner is daarvoor een 
belangrijke opstap.
Na ontvangst en diner (verzorgd door Drie-
ver) in het clubgebouw werden de gasten 
met de bus (van sponsor Brinker) naar het 
ZiNiN-theater gereden waar Rob en Emiel 
zorgden voor “magic, cabaret, mindreading, 
comedy en theater”, zoals ze het zelf noe-
men. Maakt niet uit: het was prachtig. Na 
afloop weer terug naar het clubgebouw waar 
tot in de late uurtjes verder werd genoten en 
beide heren nog vele trucs en tricks lieten 
zien. Samenvattend: Vermaak van niveau!

Het begint altijd bij een goed idee. Daarna komt de uitwerking. 
De-sign for you ontwerpt een grafisch design dat opvalt!

Ode aan vrouwen 2

Stel je eens voor. Twintig dames in 
één team. Geen coach, geen trainer, 
helemaal niets. De eerste vijf com-
petitiewedstrijden worden verloren; 
dit is gedoemd te mislukken. Bij 99 
van de 100 vrouwenteams was dit 
waarschijnlijk ook faliekant mislukt. 
Er zou niet meer worden getraind, 
er zou gezeur zijn om de wissels en 

de sfeer in het team zou week na 
week verslechteren.

 
In het ergste geval zouden de dames 
de handdoek helemaal in de ring 
gooien na de zoveelste bitchfight. 
Maar niet bij De Zweef vrouwen 2! 
Daarom verdient mijn team een 
plekje in deze Goal, want potver-
dikkie, wat hebben we dat mooi 
gedaan.
 
Na vijf verliespartijen en net zoveel 
afgelastingen werd de laatste wed-
strijd voor de winterstop gewonnen 
na een 3-0 achterstand. Meteen 
werd de laatste plaats verlaten en 
we zouden er niet meer terugkeren.

 
Een seizoen lang zonder trainer 
maar we stonden vrijwel wekelijks 
twee keer op het trainingsveld. Een 
seizoen lang zonder coach, maar 
er was nauwelijks gezeur over de 
wissels ook al waren deze er soms 
veel. Zaalvoetbal, speedsoccer en de 
nodige feestjes; wij waren erbij. We 
eindigden keurig in de middenmoot 
en dat is na zo’n begin een wereld-
prestatie.
 
Twintig dames in één team, dat hoeft 
niet te mislukken. Niet bij De Zweef, 
niet bij ons. Er waren dit seizoen 
meerdere kampioenen bij De Zweef 
maar ik vind ons de grootste. Niet 
qua punten, niet qua voetbal maar 
qua teamprestatie. Want man, man, 
man wat ben ik trots.
 
Liefde voor jullie!

SPONSORS BRENGEN GELD IN VOOR 100 JAAR DE ZWEEF
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 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

De Zweef brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die

veel verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

800 m2 winkelplezier 
en alle bekende merken

Smidsweg 9b   www.intersportramonzomer.nl

Het gaat er toch van komen, al-
thans zo lijkt het. Kunstgras op 
Gagelman. Hoewel we er jaren om 
hebben liggen te zeuren, zijn er toch 
tegenstanders. Kunstgras verdwijnt 
uit de eredivisie, maar waarom 
wordt het wel in het amateurvoetbal 
toegestaan? Met kunstgras op zich 
is niets mis. Volgens deskundigen 
met de korreltjes rubbergranulaat 
wel. U herinnert zich ongetwijfeld de 
uitzending van Zembla nog wel. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) heeft bevestigd 
dat in de rubberkorrels schadelij-
ke stoffen aanwezig zijn, maar de 
gezondheidsrisico’s zouden vrijwel 
verwaarloosbaar zijn. Het woordje 
“vrijwel” staat mij niet aan. Gemalen 

autobanden lijkt mij in ieder geval 
niet gezond.
Bij zijn afscheid als wethouder om-
schrijft Johan Coes het realiseren 
van kunstgrasvelden in Hulsen en 
Hellendoorn als “mijlpalen”. Hoe hij 
het niet kunnen of willen realiseren 
van kunstgrasvelden in Nijverdal 
wil omschrijven, weet ik niet, maar 
dit zou wellicht een echte mijlpaal 
kunnen zijn.
Er gaat niets boven natuurgras. 
Kunstgras in de wintermaanden 
is zeker een geweldig alternatief. 
Kunstgras moet er dus komen, 
maar zonder rubbergranulaat. 
Alternatieven voor rubbergranulaat 
zijn er voldoende. Synthestisch rub-
ber (EPDM) heeft dezelfde werking 

met als bijkomend voordeel dat dit 
rubber minder snel warm wordt 
in de zomer. Ook kurk is een goed 
alternatief. Of korrels van kunst-
stof (TPE). Nadeel: de genoemde 
alternatieven zijn 10 tot 25 procent 
duurder dan rubbergranulaat.
Gagelman is jarenlang onthouden 
van kunstgras en het lijkt mij dat de 
gemeente Hellendoorn gehouden is 
de gebruikers te compenseren door 
één van de genoemde alternatieven 
bij het kunstgras toe te passen. 
Voetballen in asbestpakken lijkt mij 
geen optie.
 
CR
 

KUNSTGRAS
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Hier twee foto’s die we graag in 
het boek 100 jaar De Zweef willen 
zetten. Dat kan niet op deze manier. 
Wat we zoeken zijn de originelen. Er 
zijn vast meerdere exemplaren in 
omloop geweest. Wie helpt ons? Bel 
0548-613399 (Jan-Pieter van Vree) 
of mail info@dezweef.nl.

WIE HEEFT EEN ORGINELE FOTO?
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KENNISMAKEN MET JO9-4M

De wedstrijd is al even bezig als we 
aankomen. Sterker nog, het staat 
al 5-2! De wedstrijd, die twee keer 
twintig minuten duurt, ligt net even 
stil. Middenvelder Evy legt uit dat 
na tien minuten het spel altijd even 
stilligt. “Zo kan onze leider ons extra 
tips geven, bijvoorbeeld als we beter 
moeten passen of mikken.” In de rust 
wordt er dan gewisseld van helft en 
ook in de tweede helft is er een kort 
moment voor de laatste tips voor de 
laatste tien minuten. “Naast deze 

rustmomentjes probeer je natuurlijk 
te coachen langs de lijn, maar ik 
ben ook heel blij met Evy, die echt 
een verlengstuk is van mij in het 
veld. Hoe zij het team kan sturen en 
coachen is geweldig op deze leef-
tijd!”, aldus leider Nic Braamhaar. 
Evy is samen met Mirthe en Wiesje 
ook verantwoordelijk voor de vijf ge-
maakte doelpunten. Het gemengde 
team van tegenstander MVV ’69 heeft 
zichtbaar moeite met het niveau van 
de meiden. “Voor jongens doen deze 

meiden zeker niet onder”, zegt Nic 
trots. Van MVV ’69 gaat nauwelijks 
gevaar meer uit en JO9-4M stevent af 
op een overwinning!
 

“Mijn moeder hoopt 
dat zij de shirtjes 
mag wassen”
 
Langs de lijn staat een groep enthou-
siaste ouders. Nic: “Ik leid dit team 
op zaterdag alleen, maar krijg alle 
hulp van de ouders. Het zijn stuk voor 
stuk behulpzame, sociale en warme 
mensen. Wat ik ook vraag, er staat 
altijd iemand klaar.” Zo is er in het 
team een schema voor het rijden en 
wassen, al geeft Evy Pronk aan dat 
ze hoopt dat haar moeder de shirts 
altijd mag wassen. “Samen met mijn 
zusjes Pleuni en Wiesje zijn wij na-
melijk een drieling. Als mijn moeder 
de shirts wast, dan kunnen wij ons 
thuis al omkleden en hoeft dat niet 
meer bij De Zweef!” En vandaag 
staan niet alleen de drie zusjes Pronk 
in het veld, ook oudere broer Thijmen 
is present. “Thijmen is vandaag onze 
scheidsrechter, dat doet hij wel va-
ker”, legt Evy uit. Blijkbaar is Thijmen 
vandaag de tijd een klein beetje ver-
geten. Hij wil nog een corner geven, 
maar als zijn vader (die ook langs de 
lijn staat) aangeeft dat het al lang tijd 
is, fluit Thijmen voor het eindsignaal 
en mogen de dames allemaal nog 
een penalty nemen.
 
Lotte Koopman, de kletskous van het 
team, heeft het ondertussen over de 
support van de ouders langs de lijn. 
“Meestal zijn de ouders wel rustig 
hoor. Soms zeggen ze “Kom op!” of 
geven ze een ander compliment.” 

Het is een drukte van belang deze zonnige zater-
dagochtend op sportpark Gagelman. De F-league 
is bezig met een afsluitend toernooi op het hoofd-
veld en veld 7 is opgedeeld in drie kleine velden 
waar JO9 teams (voorheen tweedejaars F-pupillen) 
hun laatste wedstrijd voor dit seizoen afwerken. 
Eén van de teams is JO9-4M. In dit magazine ma-
ken we kennis met de meiden uit dit team.

Verdedigster Emma Hoogers vult 
haar teamgenootje aan. “Nou mijn 
moeder zei eerst heel veel langs de 
lijn wat ik moest doen. Toen Nic een 
keer wat anders zei, wist ik niet meer 
naar wie ik moest luisteren. Ik heb 
toen naar onze leider geluisterd en 
daarna was mijn moeder een stuk 
rustiger.” Gelukkig kan iedereen er 
smakelijk om lachen!
 
Als alle penalty’s genomen zijn, lopen 
we richting kantine voor de rest van 
het interview. Hoewel, de meiden 
moeten nog eerst douchen. De vrees 
voor een hele tijd wachten blijkt niet 
terecht. In een mum van tijd staan 
de meiden fris in de kantine. “Ik heb 
voor iedereen een zakje chips, dus 
ze zijn mooi rustig”, aldus Nic. Maar 
de chips zijn nog niet nodig. Steeds 
is er slechts één van de meiden aan 
het woord en de meiden luisteren 
goed naar elkaar. Weer een onjuist 
vooroordeel.
 
De competitie! Of toch niet?
We beginnen eerst over de compe-
titie. Al blijken vragen daarover niet 
terecht. Emma Hoogers legt ons uit 
dat de meiden na het kampioen-
schap in de najaarscompetitie ook 
na de winterstop al best veel hebben 
gewonnen, maar dat er geen sprake 
is van een echte stand. Het heeft 
natuurlijk allemaal te maken met de 
nieuwe opzet van het pupillenvoetbal. 
Bij de jeugdteams “onder 8” tot en 
met “onder 10” worden geen uitsla-
gen en standen meer gepubliceerd. 

Dit is in lijn met de ontwikkeling van 
de nieuwe wedstrijdvormen waarbij 
het draait om het vergroten van het 
spelplezier van pupillen. Het blijft 
nog een beetje wennen. Middenvel-
der en aanvalster Lotte Koopman 
geeft bijvoorbeeld aan dat je nu moet 
intrappen of het veld mag indribbe-
len. “Ik zou het alleen niet erg vinden 
om weer in te mogen gooien hoor!”
 
Dat het goed gaat blijkt bijvoorbeeld 
uit de 19-0 overwinning tegen Rood 
Zwart uit Delden. “Eigenlijk was deze 
tegenstander wel een eitje”, vertelt 
Lotte die deze wedstrijd toevallig 
voor een keer in de goal stond. 
“Normaal staan namelijk Pleuni of 
Wiesje in de goal.” Zoals er dik werd 
gewonnen, werd er ook fors verlo-
ren. Emma: “We hebben namelijk 
ook een keer met 24-1 verloren. Ik 
weet niet meer precies tegen welke 
tegenstander. Alleen dat het een heel 
lastige was.” Laten we deze wedstrijd 
dan maar ook gauw vergeten. Nu we 
de beste en minst leuke wedstrijd 
hebben gehad, wil verdediger Esmee 
Braamhaar nog even kwijt dat de 
afsluitende wedstrijd vandaag de 
leukste was. “Het was geen super 
moeilijke tegenstander en we hebben 
met 5-2 gewonnen!”
 
Emma geeft aan nog niet heel lang 
op voetbal te zitten. Ze speelt nu twee 
seizoenen in dit meidenteam. “We 
zijn vooral goed in het overspelen en 
doelpunten maken.” Maar er zijn ook 
dingen waar nog aan gewerkt moet 

worden volgens Esmee. “Als ik soms 
aan de bal ben, en er staat niemand 
vrij, dan pakt de tegenstander de bal 
af.” Ook aanvalster Mirthe Broek-
mate weet wel waar nog op getraind 
moet worden. “Ik moet vooral trainen 
op het schieten op doel!”

 
“De warming-up
is niet mijn favoriete
onderdeel”
 
Tijdens de twee doordeweekse 
trainingen werken de meiden hard 
om steeds weer een beetje beter 
te worden. Tijdens de woensdag-
avondtraining staat Nic voor de 
groep meiden en Wiesje vertelt ons 
dat ze op maandag eerst training 
kregen van Mylène Rodijk en Sharon 
Wieldraaijer. “Mylène is alleen ge-
blesseerd geraakt aan haar knie en 
kan niet meer voetballen of trainen. 
Dunya Durmaz heeft nu de trainingen 
overgenomen.” De meiden zijn 
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allemaal erg blij met alle trainers, 
al is de warming up niet het meest 
favoriete onderdeel om de training te 
beginnen. Wiesje: “We moeten dan 
heel veel heen en weer rennen en je 
wordt er moe van.” Zusje Evy stelt 
daar tegenover het partijtje als meest 
favoriete onderdeel. “Je oefent dan 
voor de wedstrijd en dat vind ik leuk. 
Zelfs als het slecht weer is.”
 
Kletsen over jongens
Daarnaast wordt er op de training af 
en toe gekletst. Over jongens! “Ei-
genlijk hebben we het over van alles 
hoor. Niet alleen maar over jongens. 
Maar als ze iets niet goed doen op 
het veld, dan hebben we het daar 
wel over”, aldus Lotte. “Ik vind ook 
dat meiden betere voetballers zijn. 
Jongens die denken alleen maar aan 
zichzelf.” Toch zijn er ook dingen die 
meiden van jongens kunnen leren, 
zegt keeper en middenvelder Pleuni. 
“Ik denk dat je vooral trucjes van 
jongens kunt leren.”
 

“Ik vind het
verrassend leuk!”
 
Nic luistert vol trots mee met de 
meiden. “Het is echt een vrien-
dinnengroepje. We zijn twee jaar 
geleden begonnen met een mei-
denteam van negen meiden. We 
werden dat seizoen direct kampioen. 
Inmiddels trainen we met zestien 
meiden welke we hebben verdeeld 
over twee teams. Iedereen vecht 
voor elkaar en staat voor elkaar in. 
Er is nooit gedram! Een echt team.” 
Nic Braamhaar is overigens geen 
onbekende bij De Zweef. “Ik heb tot 
ongeveer mijn twintigste bij De Zweef 
gespeeld. Toen ging ik het leger in en 
ben daarna nog even terug geweest 
bij de senioren.” In zijn jeugd maakte 
Nic op zijn zeventiende al zijn debuut 
in het eerste. “Paul van Leeuwen, hij 
was daarvoor prof bij onder andere 
Go Ahead Eagels, stond onder de lat 

in een derby tegen Rohda Raalte en 
raakte geblesseerd. Ik mocht hem 
vervangen en vlak daarna kreeg De 
Zweef een strafschop tegen. Ik heb 
de strafschop gestopt, dat vergeet je 
natuurlijk nooit!” Inmiddels is Nic be-
zig met zijn derde seizoen als leider, 
iets wat hij vooraf niet had verwacht. 
“Ik vind het verrassend leuk. Als 
je mij drie seizoenen geleden had 
gevraagd of ik leider wou zijn dan 
zou ik hooguit één seizoen zeggen. 
Vooral de progressie die je de meiden 
ziet maken is leuk. Misschien is 
alleen het vroege tijdstip op zater-
dagochtend een minpuntje. Thuis- en 
uitwedstrijden spelen we meestal om 
kwart voor negen.”
 
Teamwork als speerpunt!
Werken aan het samenspelen en 
teamwork zijn twee van de drie 
speerpunten welke Nic belangrijk 
vindt. “En ik zou het geweldig vinden 
Pleuni of Wiesje als keeper verder te 
brengen.” De invloed van zijn eigen 
jeugd bij De Zweef speelt daarin een 
rol. Naast trainers en leiders als 
Bennie Winkels en Tonnie Willems, 
die Nic zich nog weet te herinneren, 
ligt daarin een belangrijke rol voor 
Kas Woudsma die hem ooit trainde. 
“Ook al was het een stralend mooie 
dag, als ik moest trainen en er lag 
een plas water op het veld, dan train-
de je in de plas. Kas wist mij altijd tot 
het uiterste te pushen om mij beter 
te maken. Hij heeft mij erg geïnspi-
reerd.”
 
En dan eindelijk de chips!
Het positieve fanatisme van Nic 
werkt erg aanstekelijk. De meiden 
zijn lang genoeg stil geweest en 
worden getrakteerd op een zakje 
chips. We hebben het nog even over 
de activiteiten bij De Zweef. “Eigenlijk 
hoef ik de meiden niet te stimuleren 
hieraan deel te nemen. Dat gaat 
vanzelf. Alles wat we doen, doen we 
als team. Zo was er dit jaar bijvoor-
beeld de playbackshow, waar we met 

de “Meiden Medley” tweede werden.” 
Ook Evy weet zich dit nog goed te 
herinneren. “We wonnen niet, maar 
kregen wel een beker en iedereen 
deed mee.” Net als de wedstrijden 
zitten ook de meeste activiteiten er 
nu op, we gaan nog een paar weken 
trainen en de meiden horen nog in 
welk team ze volgend jaar spelen.” 
Tot slot staat het jaarlijkse uitje nog 
op het programma. Wiesje kijkt hier 
erg naar uit. “Ik denk dat we dit jaar 
naar Drouwenerzand of naar Don-
dertman gaan.” En daarna zit het er 
echt op. Klaar voor de zomer, op naar 
seizoen 2018-2019!
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GEWEVEN KUNSTGRAS OP HOOFDVELD 
EIND AUGUSTUS KLAAR

Dankzij de Algemene 
Ledenvergadering van maandag 
25 juni krijgt De Zweef met ingang 
van het nieuwe voetbalseizoen 
kunstgras met de omvang van het 
huidige hoofdveld. En wel een veld 
uit de nieuwste generatie kunstgras 
van Ten Cate: geweven in plaats van 
getuft en zonder infill (korrels). Daar 
kunnen we als vereniging trots op 
zijn.

Het voorstel van het bestuur om 
op het hoofdveld een kleiner 
kunstgrasveld aan te legen (vanwege 
de kosten), werd door de vergadering 
verworpen. Met algemene stemmen 
kozen de aanwezigen voor kunstgras 
op het huidige veld. Dat betekent dat 
De Zweef 50.000 euro moet bijdragen 
in de aanlegkosten. Dit geld kan 
geleend worden bij de gemeente.

Om het bedrag terug te kunnen 
betalen, mag het bestuur van de 
vergadering in de komende reguliere 
ledenvergadering in oktober een 
voorstel doen tot verhoging van de 

contributie met 0,50 cent per maand 
voor alle leden. Het nieuwe veld 
wordt (volgens Ten Cate) opgeleverd 
op 25 augustus.

Het bestuur was blij verrast door de 
vergadering en het genomen besluit. 
Daarmee maken we een belangrijke 
stap op weg naar een zonnige 
toekomst. Aanleg van kunstgras 
was nodig, omdat de hockeyclub het 
huidige veld 5 krijgt toegewezen als 
uitbreiding. Hierdoor werd de ruimte 
op Gagelman zo klein dat DES en De 
Zweef beide een kunstgrasveld (dat 
vele intensiever gebruikt kan worden) 
krijgen.

De aanleg van de drie velden op 
Gagelman en een bij Hulzense 
Boys is een “pakkage-deal” van de 
gemeente met Ten Cate, die zo een 
mooie presentatie krijgen van hun 
kunne; met als kers op de taart een 
geweven veld bij De Zweef en een 
waterveld bij de hockey.

De ledenvergadering nam aan het 

einde van de beraadslagingen het 
volgende besluit:

1. De Zweef gaat voor kunstgras op 
het huidige hoofdveld.

2. Het bestuur krijgt mandaat om 
dit voor een bedrag van maximaal 
50.000 euro te realiseren plus 
vervanging van de huidige boarding 
door een nieuwe.

3. Voor dit laatste (de boarding) stelt 
de Vriendenkring 7.500 tot maximaal 
10.000 euro beschikbaar.

4. Het bestuur leent de benodigde 
50.000 euro van de gemeente 
en betaalt terug in minimaal 20 
termijnen.

5. Om de aflossing van deze 50.000 
euro te dekken gaat de ALV op 
voorhand akkoord om in de ALV van 
oktober een contributieverhoging 
te accepteren van 0,50 eurocent 
per maand voor alle leden en 
ondersteunende leden.
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Fenny, hoe gaat het met je?
Goed. Heb wel een knieprothese en 
elke dag pijn. Maar daar kan ik wel 
mee leven. Ben 63, maar voel me 
niet zo oud.
 
Voor degene die je niet kent, wie is 
Fenny van Munster?
Ik ben geboren (1955) en geto-
gen in Nijverdal. Opgegroeid aan 
de Holterweg. Ben eerst naar de 
Beatrixschool gegaan. Die zat toen 
nog aan de Grotestraat, waar nu de 
Jumbo staat. Vervolgens twee jaar 
naar de huishoudschool aan de Piet 
Heinweg. Daarna naar het schooltje 
Bendien Smits (leren en werken) 
want er moest geld verdiend worden 
in die jaren. Studeren was er niet bij. 
Na een jaar doorgestroomd naar de 
Grote Zaal (Fabriek). Daar maak-
te ik colberts. Na twee jaar ben ik 
vertrokken naar de jeugdherberg 
“Doevenbree” aan de Duivenbree-
weg. In eerste instantie als hulp in 
de keuken. Daar kookte ik soms wel 
voor 80 – 100 personen. Daardoor is 
koken ook een hobby van mij gewor-
den. Later deed ik ook de inkoop en 
verving ik de beheerder. In het begin 
was de jeugdherberg nog lid van 
de blauwe knoop. Betekende dat er 

geen alcohol verkrijgbaar was. Dat 
is later wel anders geworden. Ben 
gestopt toen Roy is geboren. Daarna 
heb ik demonstraties huidverzor-
ging gedaan via Oriflame. Dat was ’s 
avonds. Ideaal omdat ik overdag Roy 
thuis had. Daarna heb ik nog bij het 
Avonturenpark gewerkt (zeven jaar), 
bij Ter Brugge Geschenken in Zende-
ren kerstpakketten inpakken (negen 
jaar), dat was een hele mooie tijd, en 
de laatste zeven jaar bij de Thuiszorg. 
Woon inmiddels alweer elf jaar met 
veel plezier aan de Reviusstraat. Heb 

een prachtig plekje. Zit zeven jaar 
in de bewonerscommissie en sinds 
kort ook in een klankbordgroep in 
verband met een renovatie die er 
medio 2019 aan zit te komen. Dit doe 
ik samen met drie andere bewoners. 
Wij inventariseren de ideeën, wensen 
etc. van alle bewoners om samen 
(hopen we) een moderner en com-
fortabeler appartementencomplex te 
creëren. Kortom, al met al nog lang 
geen tijd om achter de geraniums te 
zitten.  
 
Hoe ben je bij De Zweef betrokken 
geraakt?
Wij waren lid van de carnavalsvereni-
ging De Kötterboertjes. Mijn toen-
malige man, André, zat in de Raad 
van Elf en ik bij de dansmariekes. Er 
waren veel Zwevers lid van de Kötter-
boertjes. Wij zijn gevraagd om eens 
bardienst te draaien. En van het één 
kwam het ander.
 

HOE IS HET TOCH MET... 
FENNY VAN MUNSTER
Fenny van Munster (63) was in de jaren tachtig één 
van de drijvende krachten achter de mini-play-
backshow (PBS), de voorloper van de huidige PBS. 
Daarnaast was ze ook betrokken bij andere activi-
teiten. Fenny is alleenstaand, moeder van Roy (37), 
schoonmoeder van Marije (34) en trotse oma van 
Roxy (7) en Livia (4). Inmiddels is het alweer 20 jaar 
geleden dat ze actief was bij De Zweef. Hoogste tijd 
om te vragen hoe het met haar gaat.

vanvreecommunicatie.nl

VANVREECOMMUNICATIE 

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE
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Je was één van de drijvende krach-
ten achter de playbackshow. Wat 
was jouw rol en waarom vroegen 
ze jou?
Vroeger was er een mini-playback-
show voor de jeugd. Die activiteit 
werd met de jaren groter en groter. 
De deelnemers kwamen zelfs uit 
Drenthe. Betekende ook dat de prij-
zen naar “buitenstaanders” gingen. 
En dat was nou net niet de opzet 
en er werd een punt achter gezet. 
Later begon Gerrit ten Dam met 
een playbackshow voor de senioren. 
Daar was ik bij betrokken. Mijn rol 
was om geld binnen te halen om de 
kosten te drukken. Prijzen voor de 
verloting etc. Maar ook voor andere 
activiteiten.
 
Wat deed je nog meer voor De 
Zweef?
Ik zorgde ook voor prijzen en de 
verloting bij de jeugddagen en mix 
toernooi. Bij de winkeliers langs. 
Alles op de fiets. Het jeugdbestuur 
kon hierdoor activiteiten houden voor 
de jeugd. Maar bijvoorbeeld ook soep 
koken voor de lopers tijdens de pres-
tatieloop met Johannes Souverijn, 
Gerard Hilberink, Gerard Kogelman 
en Bertus ten Hove.
 
Hoe lang ben je actief geweest als 
vrijwilliger?
Dik 17 jaar. Ontzettend veel gela-
chen in die periode. Destijds was 
de kantine vanaf 13.30 uur dicht op 
zondagmiddag als het eerste elftal 
een uitwedstrijd had.  Maar wij von-

den dat de teams die een uitwedstrijd 
hadden ook hun biertje moesten 
kunnen drinken. Met Marinus en Ria 
Blankhorst en Anneke Bootsveld 
hebben wij toen die bardiensten 
opgepakt. Wat een feest was dat. 
Dansen op de tafels. Net een bruiloft. 
Ook jij (interviewer Erik) stond daar. 
En die wedstrijden in de hoofdklasse 
tegen Rohda Raalte met 3000 man 
langs de kant. Voor de rust al de 
doppen van de kratten. Het was niet 
aan te slepen. In die jaren was er ook 
regelmatig overleg met de voorzitters 
van de verenigingen die uitkwamen 
in de hoofdklasse. Die kwamen het 
liefst bij De Zweef. Daar werden ze 
goed verzorgd. Kregen ze soep en 
een broodje kroket. Johan Smit was 
daar ook bij betrokken.
 
Je bent al weer een tijd weg bij De 
Zweef. Hoe lang al en waarom?
Door mijn scheiding twintig jaar gele-
den kom ik er niet meer. In het begin 
nog wel een paar keer geweest.
 

Heb je nog contact met andere 
Zwevers?
Nee, behalve als ik ze tegenkom 
op straat spreek ik nog wel eens 
iemand. Ria en Anneke af en toe, net 
als Charles en Wilma Rozendal en 
Joop Engbers.
 
Volg je De Zweef nog?
Ik kijk altijd wel in de krant wat ze 
gedaan hebben.  
 
Heb je hobby’s?
Ik puzzel, cryptogrammen. Biljart in 
competitieverband. Het standaard 
biljart: libre. Biljarten doe ik al vijf-
endertig jaar. In het begin waren da-
mesteams niet toegestaan. Ik speel 
nu in een gemengd team. Uiteraard 
de kleinkinderen. Het mooiste wat 
je kan overkomen. Vroeger ergerde 
ik mij aan die vrouwen die het over 
hun kleinkinderen hadden. Maar het 
is echt zo. Drie weken nadat ik oma 
was geworden was ik net zo. Met een 
verwen dag mogen ze zeggen wat 
ze willen eten. Is altijd hetzelfde. De 
één wil pannenkoeken, de ander een 
broodje knakworst. En ik kijk graag 
voetbal. Ben fanatiek supporter van 
FC Twente.
 
Dan heb je zure dagen achter de 
rug (het is de week na de degrada-
tie). Hoe heb je het beleefd?
Ik ben een positief iemand, maar van 
binnen diep chagrijnig. Dat laat ik 
niet merken. Diep in je hart weet je al 
langer dat het niet meer gaat lukken. 

Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon

van de Velden

TEGELS & NATUURSTEEN
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Maar ergens hou je toch een beetje 
hoop. Het is vreselijk jammer, na-
tuurlijk. Volgens mij hadden ze René 
Hake (trainer) niet weg moeten doen. 
En Van Halst eerder. Hake heeft het 
eerste jaar goed gepresteerd. In zijn 
tweede jaar had hij geen materiaal. 
Ondanks dat ik altijd positief ge-

stemd ben, ben ik er niet zeker van 
dat ze binnen een jaar weer terug zijn 
in de eredivisie.
 
Heb je nog een leuke anekdote uit 
die tijd?
Ik heb zelf ook een keer meegedaan 
met Pieter Spaans en Johan Gal-

genbeld aan de PBS. Deden we de 
Zuiderzeeballade. Pieter was opa, 
Johan het visserswijf en ik het jochie. 
Johan had lange haren in die tijd 
en hebben we leren breien voor het 
optreden. Heeft hij per ongeluk zijn 
haar meegebreid en moest krom het 
podium af. We lagen krom van het la-
chen. Je kunt het wel vertellen, maar 
je moet het zien.  Net als de wedstrijd 
thuis tegen WKE (woonwagenkamp 
Emmen). Daar speelde een speler 
met de naam Zwikker. Dat rijmt 
ergens op. Dat dreigde uit de hand te 
lopen. Maar ook de verbouwing van 
de kantine was een mooie periode. 
Die saamhorigheid met elkaar. Heel 
veel plezier aan beleefd. Het vouwen 
van het clubblad. Eerst met een man 
of tien om de tafels lopen en ouwe-
hoeren. Later kwam er een sorteer-
machine. Liepen de bladen er niet 
tegelijk uit. En maar klagen daarover 
en zeuren en drammen met elkaar. 
Heel mooi.
 
Over twee jaar bestaat De Zweef 
100 jaar. Zien we Fenny van Munster 
een biertje drinken aan de bar?
Als ik een uitnodiging krijg, 100% 
(daar gaan we voor zorgen, red.).
 
Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Ik heb heel veel plezier gehad bij De 
Zweef en ontzettend veel gelachen. 
En ik heb ontzettend fijn samenge-
werkt met Gerrit ten Dam tijdens de 
PBS. Het hoogtepunt was toch de 
promotie naar de hoofdklasse met 
de huldiging op het gemeentehuis. 
Geen enkele club heeft zoiets gehad. 
Met het nieuwe clublied van Theo en 
Rinie Siero. Jongens, wat een feest 
was dat. En ook niet te vergeten de 
Sint Nicolaasfeesten. Lang geleden, 
maar zoiets maak je alleen maar bij 
De Zweef mee. Mooie herinneringen. 
Hoop verder dat iedereen en zeker de 
vereniging een spetterend en sportief 
100-jarig bestaan tegemoet ziet. 
Vond het best een eer om hieraan 
mee te werken. Bedankt.    
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Hoe het allemaal begon
“Ik was een jaar of zes. Mijn vader 
had toen ook al vogels bij huis. Ik 
vond het zo leuk, dat ik altijd met 
hem meeging de volière in of naar 
wedstrijden en wilde zelf ook wel 
vogels hebben. Mijn vader kon hier 
wel mee instemmen, maar vond 
het ook belangrijk dat ik zelf de 
verantwoordelijkheid nam voor het 
voeren of het schoonmaken van 
het hok. Zou ik dat niet doen, dan 
moesten ze weg. Ik mocht een eigen 
soort uitzoeken. Een soort moet 
bij je passen, vergelijk het met een 
hond, paard of poes. Ik koos voor de 
Catharina parkiet. Het is een sociale 
en makkelijke vogel welke ook mak-
kelijk te houden is in een woonwijk. 
Mijn eigen karakter zou ik ook als 
sociaal, behulpzaam en makkelijk 
aanpasbaar willen omschrijven. Een 
prima keuze dus! Mijn vader hielp 

me in het begin met kweken, maar 
liet het me af en toe ook vooral zelf 
uitzoeken. Uiteindelijk leer je het 
beste van vallen en opstaan.”
 

“Toen we verkering 
kregen, gingen we 
ook wel eens het hok 
in”
 
Terwijl wij Maarten spreken in de 
woonkamer, zit vrouw Maaike aan de 
eetkamertafel. “In het begin dacht ik 
wel even, wat is dit nu weer?, maar 
het is super leuk om te zien hoeveel 
plezier Maarten heeft in deze hobby 
en ik ben ook echt wel trots op wat 
hij bereikt heeft. Dit hoef ik hem 
echt niet af te nemen, ik zou hem 
dan diep ongelukkig maken!” Maar-
ten knikt instemmend en vult zijn 
vrouw aan. “Mijn vrouw Maaike vindt 
het houden van vogels goed, zolang 
ik me er maar zelf mee bezighoud. 
Als ik ziek ben, dan wil ze best de 
vogels voeren en ook gaat ze mee 
naar tentoonstellingen in de buurt. 
Toen we net verkering kregen, 
gingen we ook wel eens het hok in, 
maar dat is er niet meer bij!”

Wat heb je precies bereikt met de 
parkieten?
“Ik ben in 2013 en 2015 wereld-
kampioen geworden en meerdere 
keren Nederlands kampioen. Op 
dit moment ben ik wel selectiever 
in de kampioenschappen waar ik 
aan deelneem. Momenteel doe ik 
mee aan plaatselijke, Overijsselse 
en landelijke tentoonstellingen. En 
als de wereldkampioenschappen 
in de buurt wordt georganiseerd, 
dan ben ik er ook wel bij. Bij zo’n 
wereldkampioenschap komen mis-
schien wel twintigduizend vogels. De 
Catharina parkiet is dan één van de 
vele soorten welke te zien zijn. Mijn 

De Catharina parkiet is niet alleen een in Midden- 
en Zuid-Amerika voorkomende parkiet. Ook 
in de Heemtuin, het nieuwste gedeelte van de 
Kruidenwijk, zijn er zo’n 120 parkieten woonachtig. 
Het houden van deze prachtig groen gekleurde 
parkieten is de hobby van de 33-jarige Maarten 
Melenboer.

DEZE ZWEVER HEEFT EEN HOBBY!
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schoonvader ging eens mee naar 
zo’n tentoonstelling en was enorm 
onder de indruk van hoe groot deze 
hobby is. Hij is inmiddels zelf ook 
“besmet” geraakt en begonnen met 
het houden van vogels. Altijd handig 
als je zelf met vakantie bent en de 
vogels wel verzorgd moeten wor-
den.”
 
Hoe win je zo’n kampioenschap?
“Er is een bond voor vogelliefheb-
berij en zij hebben een standaard 
ontwikkeld. Hierin staan precies de 
uiterlijke kenmerken omschreven, 
waaraan de Catharina parkiet moet 
voldoen. Dit zijn ook de kenmerken 
van de vogels die keurmeesters 
beoordelen tijdens tentoonstellin-
gen. Denk aan houding, formaat, 
tekening, kleur en type snavel. Ik 
heb van al mijn vogels precies in de 
computer staan of vogels familie 
van elkaar zijn, wat de uiterlijke 
kenmerken zijn en welke scores ik 
heb gehaald tijdens tentoonstellin-
gen. Vervolgens ga ik met de vogels 
kweken. Voor sommigen mensen is 
een vogel een vogel. Ik wil ook graag 
resultaat halen en de vogel kweken 
waar ik graag mee voor de dag wil 
komen. Het is echt een spel.”
 

Kweken, heb je het niet 
over fokken?
“Nee, mensen die vogels 
houden, hebben het al-
tijd over kweken. Ik zet 

dan een parkiet die bijvoorbeeld een 
minder mooie tekening heeft, bij een 
parkiet met wel een mooie tekening. 
De vogels krijgen in een broed-
vak een afgemeten hoeveelheid 
voeding en optimale hoeveelheid 
licht. De rest doet de natuur zelf. 
Tijdens tentoonstellingen moeten 
deze kenmerken zo optimaal bij 
een vogel aanwezig zijn. Daarnaast 
moet een vogel blijven zitten als de 
keurmeester bij de kooi komt en 
daarvoor train ik de vogels. Hier-
voor laat ik de vogels bijvoorbeeld 
wennen aan mensen. Na het trainen 
van de vogels, blijven de vogels 
bijvoorbeeld keurig zitten, als je de 
kooi oppakt. Eigenlijk is het niet an-
ders dan het houden en trainen van 
honden of paarden. Je moet zorgen 
dat de dieren op het goede moment 
presteren.”
In de broedhokken en kooien die bij 
Maarten in de schuur staan, laat 
Maarten zien wat een tekening is. 
Terwijl de koppen van de parkie-
ten helder groen zijn, loopt er een 
regelmatige tekening over de vogels 
van de achterschedel welke over-
gaat in de nek, rug en eindigt in de 
stuit. Bij het betreden van de broed-
hokken zijn de vogels even van slag, 
maar blijven daarna weer rustig 
op hun stok zitten. Keurig getraind 

dus. Met de fluitende vogels waan 
je jezelf even in het bos, maar we 
staan gewoon midden in de Heem-
tuin. “Ik vraag mijn buurman, Rob 
Hegeman, wel eens of hij last heeft 
van de vogels. Gelukkig klaagt hij 
nooit. ’s Nachts gaan de lampen ook 
uit en dan zijn de vogels ook stil.” 
Maarten wijst naar de daglicht lamp, 
welke de zon simuleert. “De lamp 
heeft steeds een andere lichtsterkte. 
’s Nachts komt er slechts een kleine 
hoeveelheid licht van de lamp af om 
het maanlicht te simuleren.”
Aan de deur, met toegang tot de 
broedhokken, vallen enkele cer-
tificaten op. “Ik moet wel eerlijk 
zeggen dat de meeste prijzen direct 
in een doos verdwijnen”, aldus 
Maarten. En of, behalve de eeuwige 
roem, er ook nog geld mee verdiend 
kan worden? Nee, het houden en 
kweken van Catharina parkiet kost 
Maarten meer dan dat het hem op-
levert. “Verdienen is nooit de insteek 
geweest. Wel is het zo dat sinds 
ik wereldkampioen ben geweest, 
vogels meer opbrengen en dat je ze 
makkelijker kunt verkopen. Maar de 
kosten voor bijvoorbeeld verlichting, 
voer of de hokken zijn zo hoog, dat je 
er nooit rijk van wordt. Daarvoor heb 
ik misschien wel de verkeerde soort 
vogels en ik vind het ook totaal niet 
belangrijk.”

Hoeveel tijd vraagt de voorberei-
ding van een tentoonstelling?
“Als ik toewerk naar een tentoon-
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stelling, dan ben ik een week of acht 
bezig met het trainen van vogels. 
Gelukkig krijg ik hulp van mijn vader, 
die mij bijvoorbeeld helpt om de 
vogels naar de tentoonstellingen te 
vervoeren. Ik ben wel heel selectief 
in het kiezen aan welke tentoon-
stellingen ik wel of niet meedoe. Vijf 
jaar geleden heb ik een burn-out 
gehad. Dit is een belangrijke periode 
voor mij geweest, waarin ik veel 
over mijzelf geleerd heb. De hobby 
vraagt sowieso een half uur per dag 
om bijvoorbeeld hokken schoon te 
maken, de minst leuke kant van de 

hobby. Daarnaast ben 
ik voorzitter van een 
specialistische kwekers-
groep in Nederland, zit 
ik in het bestuur van de 

Overijsselse Parkietenclub en ben 
ik lid van Vogelvereniging Zang en 
Kleur in Nijverdal. Het kost wel tijd, 
maar levert ook veel gezelligheid 
op. Daarnaast deel je veel ervarin-
gen met elkaar.” En alsof Maarten 
het nog niet druk genoeg heeft, is 
hij ook nog bezig met de bouw van 
een nieuwe volière waaraan hij net 
de laatste hand legt. “Ja, ik weet 
het, maar het brengt je wel even op 
andere gedachten dan de waan van 
de dag.”

Je moet dus blijven zorgen voor 
een goede balans tussen je hobby 
en bijvoorbeeld je gezin?

“Ja, zeker nu ik twee dochters heb, 
Fayèn (5) en Floore (1), moet ik de 
tijd goed indelen. Nu heb ik in totaal 
honderdtwintig vogels waarvan vijf-
tig jongen. Ooit had ik er misschien 
wel honderdtachtig, maar dat is niet 
te combineren met mijn gezin. Maar 
stoppen heb ik nooit overwogen!”

En als je moest kiezen tussen voet-
ballen of je Catharina parkiet?
Daar kan ik geen keuze tussen 
maken. Beiden zijn een onderdeel 
van mijn lezen. Ik vind het te mooi 
om te doen. Ik ben een aantal jaren 
geleden een jaar gestopt met voet-
ballen, maar miste ontzettend snel 
het spelletje en het samen met een 
team werken aan een betere presta-
tie. Misschien dat dit in de toekomst 
nog wel anders wordt, maar nu wil 
ik deze keuze niet maken.”

13 maart 1985
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Naam:

Maarten Melenboer

Geboortedatum:

Relatie met De Zweef:

Werkzaam als teamleider Columbus 
Junior, locatie: De Twijn

In het dagelijks leven:
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www.podotherapiehallux.nl
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Transportweg 4 (industrieterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888.    www.kotterwonennijverdal.nl

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

prijs zoals afgebeeld: 1579,-- euro incl 4 rug - en lendekussens, uitgevoerd in sterke corduroy stof. 

BANK VAN HET JAAR: “EAGLE” NU TE KOOP 
BIJ KöTTER WERELDS WONEN -NIJVERDAL
• Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, 
bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!

De 3 punten die Heino bij De Zweef stal, hoeven niet terug naar de rechtmatige eigenaar. Hoewel De Zweef bij monde 
van Anton Wennemers met bijstand van huis-advocaat (Zwarte Kip) Charles Rozendal alles uit de kast haalde, was 
uiteindelijk de Rijdende Rechter onverbiddelijk. De overwinning mag dan door Heino gestolen zijn; deze club hoeft de 
punten niet in te leveren in Nijverdal. Dat was de essentie van het jaarlijks toneel bij De Zweef, geïnitieerd zoals altijd 
door Erik Heuver, die ook voor de teksten zorgde. De kantine zat bomvol en de omzet was hoog, want het was “nogal” 
warm. Kortom, sfeer genoeg en lachen om grappen van onze coryfeeën.
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PROFESSIONEEL ÈN MILIEUVRIENDELIJK 
JE AUTO WASSEN AL VANAF €9,00

splashwash.nl  

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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AMATEURVOETBAL

Zaterdagmorgen. We gaan voetballen. Wie fluit er? 
Probleem. Opa, wil jij fluiten? Nou, vooruit dan maar. 
Valt nog wel tegen met die oude botten. Maar ja, je doet 
alles voor je kleinkind. Kijk, daar komt hij net voorbij. 
Talentje, hè? Heeft ie van mij.
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kapsalon

Groen van Prinstererstraat 32, Nijverdal (0548) 61 58 27 
kapsalon@kapsalonaudrey.nl • www.kapsalonaudrey.nl

- Kinderen t/m 12 jaar op 
 maandag/woensdagmiddag € 11,00

- Jongeren 13 t/m 17 jaar € 16,50

- knippen op je verjaardag
 vanaf 18 jaar en ouder € 15,00




